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W kolejnym posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych, wójt Halina Kowalkowska, sekretarz gminy Jarosław
Poznański, komendant Policji Miejskiej w Grudziądzu mł. insp.
Mirosław Elszkowski, komendant OSP w Grucie Sławomir
Chyła. a także nasi sołtysi.
Głos Gruty
--

Ukazuje się od 1991 roku

Przyjęto następujące uchwały dotyczące:
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie gminy.
Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na
rzecz nieruchomości stanowiącej własność gminy Gruta.
Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi grudziądzkiemu.
Dokonania zmian w budżecie gminy Gruta za rok 2014.
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gruta na
lata 2014-2030.
Wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Gruta (działka nr
264/4).
Odwołania skarbnika gminy.
Powołania skarbnika gminy.
Kolejna sesja to także inne ważne punkty, miedzy innymi:
– sprawozdanie wójt z wykonania uchwał Rady Gminy oraz
wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
– przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

– informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy za
rok ubiegły komendantów: policji w Grudziądzu i OSP w
naszej gminie.
W części W olne wnioski i zapytania głos zabrali miedzy innymi radni: Bronisław Florek, który pytał wójt o losy budynku straży
pożarnej w Dąbrówce Królewskiej, który – jego zdaniem – niszczeje z powodu przeciekającego dachu. Opinię tę zanegował sołtys wsi
Andrzej Mathiak. Piotr Szynkowski podziękował obecnemu na sali
komendantowi policji za poprawę bezpieczeństwa w Okoninie.
Dodał, że na terenie gminy winno się zwracać więcej uwagi na
pojazdy wożące złom. Z kolei radny Kazimierz Suszek wspomniał
o samochodach o zbyt dużym tonażu, które kursują na trasie Nicwałd–Węgrowo (rezultat trwającej inwestycji związanej z budową
wiatraków). Jednocześnie podziękował wójt za szybką reakcję i
spowodowanie postawienie znaków ograniczających wagę przewożonych towarów.
Zainteresowanych szczegółami marcowej sesji odsyłamy do
Biura Rady w Urzędzie Gminy.
(r)

Nazajutrz w GCK w ślady dorosłych poszły dzieci. Na popołudniowych zajęciach prowadzonych przez instruktorkę Magdalenę
Głowacką kolorowe detale w palmy zmieniało osiem dziewczynek
i dwóch chłopców.
Tekst/foto: RAS

W gminie Gruta powstaje
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Popołudnie z palmami

Wyjątkowe i kolorowe było środowe (2 kwietnia) popołudnie w
Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Tego dnia przez ponad dwie
godziny kilkanaście pań i jeden mężczyzna wykonywali palmy
wielkanocne. Przybyły panie z Mełna, Annowa i Gruty. Po artystycznej pracy dyrektor zaprosiła wszystkich na kawę i ciasto
(upiekły je panie ze stowarzyszenia w Mełnie).
Trzeba przyznać, że panie pracowały niczym wiosenne pszczółki. Materiały na palmy zakupiła dyrektor Hanna Szumotalska, ale
niektóre panie przyniosły ozdoby ze sobą. Kilka dni wcześniej
Magdalena Głowacka i Monika Chyła z GCK zrobiły sporo sztucznych kwiatków z krepy, które zostały wykorzystane do palmowych
kompozycji. Powstało ponad 20 pięknych palm (rekordzistka wykonała pięć). Były też przepiękne jajka Danuty Miąsko z Annowa.
W czasie artystycznych zajęć, bo tak trzeba je określić, śpiewano piosenki, a niektóre panie miały na tyle podzielną uwagę, że
trzymając wielkanocne detale podrygiwały w rytm skocznych
melodii.
Dyrektor H. Szumotalska nie ukrywała, że spodziewała się
więcej pań. Jednak nie dochodząc powodów absencji niektórych
gości, którzy zapewniali o swoim przybyciu, jednoznacznie i z
satysfakcją stwierdzić należy, że „Popołudnie z palmami” w GCK
było udane (co niewątpliwie widać na zdjęciach).
***

27 marca 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się
zebranie, na którym gruckie organizacje pozarządowe przygotowały, a następnie złożyły na ręce wójt Haliny Kowalkowskiej wniosek
o utworzenie w gminie nowego organu o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym, jakim jest Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego (Rada Pożytku).
Procedurę powołania Rady Pożytku reguluje ustawa O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Radę może utworzyć
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójt
gminy, natomiast tryb powoływania jej członków oraz organizację
i strategię działania określa w drodze uchwały organ stanowiący,
czyli Rada Gminy.
W skład Rady Pożytku weszli przedstawiciele wójt gminy,
Rady Gminy oraz organizacji pozarządowych. Wójt, po zapoznaniu
się i ewentualnym zaakceptowaniu wniosku organizacji oraz
wydaniu zarządzenia sprawi, że rozpocznie się procedura mającą
na celu utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w gminie Gruta.
W najbliższych miesiącach odbędą się konsultacje na temat
projektu uchwały Rady Gminy Gruta w sprawie regulaminu Rady
Pożytku.
Wniosek w tej sprawie wypracowano właśnie 27.03.2014 r. w
Gminnym Centrum Kultury w Grucie podczas Forum Gminnego
organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania Edward Kaliński,
pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
zaprezentował wstępną propozycję dotyczącą powołania w naszej
gminie Rady Pożytku.
Dyskusja obejmowała zagadnienia związane m.in. z liczebnością a także sposobem powoływania członków rady.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele
Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica Mirosława Tomasik i Anna
Szatkowska. Prezes M. Tomasik omówiła
zakres działania
i praktyczne uwagi nt. działań Rady Pożytku na podstawie dokonań
Rady Pożytku w gminie Płużnica, z którą nasza gmina współpracuje w ramach Lokalnej Grupy Działania WIECZNO.
(r)

Z bibliotek do opery
28 marca bibliotekarki z gminy Gruta zrealizowały nowatorską
akcję – wyjazd czterdziestu czytelniczek (zgłosiły się same panie)
do Opery Nova w Bydgoszczy. W mieście nad Brdą wystawiona
została czteroaktowa opera Giacomo Pucciniego Cyganeria.
Od ponad 100 lat dzieło to wystawiane jest na scenach całego
świata i zawsze towarzyszą mu żywe reakcje słuchaczy... Pewnie
dlatego, że utożsamiają swoje doświadczenia życiowe
z nadziejami, uczuciami, entuzjazmem i dramatami młodych
bohaterów werystycznej opery – Rudolfo i Mimi, którzy przez swój
tragizm wciąż pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych par
operowych.
Głos Gruty
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nym „Kiedy ó, kiedy ż …?” pod patronatem wójta gminy Gruta.
Przedstawiciel szkół mieli do napisania dyktando ortograficzne
obejmujące wszystkie zasady pisowni oraz interpunkcję. Pomimo
tego, że ortografia sprawia dzieciom coraz więcej trudności,
poziom uczestników był wyrównany.
I miejsce zajęła Wiktoria Pieniek – SP Gruta oraz Marta Guz –
SP Nicwałd, II miejsce Martyna Korzeń – SP Nicwałd, III miejsce
Beata Szkoła – SP Plemięta. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez wójt Halinę Kowalkowską.
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Mirela Kurnik.
M. Kurnik

Wycieczka do Gniezna
Uczestniczki wyjazdu wraz z organizatorkami – bibliotekarkami z Gruty, Boguszewa, Nicwałdu i Okonina składają na ręce wójt
Haliny Kowalkowskiej serdeczne podziękowania za udostępnienie
autokaru.
Wyjazd był pierwszym z cyklu „Bliskie spotkania z kulturą z
wysokiej półki”. W swoich planach mamy kolejne duchowe
atrakcje. Być może już wkrótce wybierzemy się na operetkę.
Bliższych informacji można uzyskać w poszczególnych
placówkach bibliotecznych.
afa

Sprawdzian wiedzy

Uczniowie klasy I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami
udali się na wycieczkę do Gniezna. Zwiedzili tam fabrykę ozdób
świątecznych, zapoznali się z kolejnymi etapami produkcji ozdób
szklanych oraz uczestniczyli w warsztatach plastycznych podczas
których własnoręcznie ozdabiali jajka wielkanocne. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie jajko ze swoim imieniem. Po warsztatach
dzieci zobaczyły legendarne miejsce „Wzgórze Lecha”, na którym
wznosi się katedra ze słynnymi drzwiami. Po jej zwiedzeniu poznali historię Drzwi Gnieźnieńskich ciekawie opowiedzianą przez
przewodnika.
M. Kurnik

Chętnych coraz więcej
Na początku marca w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbył
się konkurs „Mistrz ortografii". Organizatorem była polonistka
Barbara Fiszer. W gramatyczne szranki stanęli uczniowie klas II-III
oraz IV-VI. Uczestnicy konkursu sprawdzili swoje umiejętności
ortograficzne rozwiązując test.
Tytuł mistrza ortografii w klasach II-III zdobyła Karolina
Czarnota z klasy II, natomiast w klasach IV-VI Marta Guz
z piątego oddziału.
Mistrzyniom gratulujemy wiedzy i umiejętności.
Nie tylko zwyciężczynie, ale każdy uczestnik konkursu
otrzymał nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.
(r) Foto: A. Piątkowska

Gminny Konkurs Ortograficzny

Prowadzone przez instruktorkę Magdalenę Głowacką zajęcia
plastyczne w Gminnym Centrum Kultury w Grucie od początku
cieszą się sporym zainteresowaniem dzieci. Niewątpliwie spora
w tym zasługa rodziców, którzy nie bacząc na aurę przyprowadzają
i przywożą swoje pociechy.
Nietuzinkowe pomysły Magdy sprawiają, że mali plastycy
z chęcią rysują, malują, kleją i wycinają. Niejednokrotnie w GCK
prezentowane były prace zdolnych dzieci, które czując swój talent
z pełną pokorą przyjmują uwagi instruktorki.
Prezentujemy kilka zdjęć z zajęć, które odbyły się w czwartek
27 marca. Ich głównym motywem były motywy wielkanocne.
Przypomnijmy, że plastycy spotykają się w każdy czwartek w
godzinach 16.00-17.30. Jeśli ktoś jest chętny – zapraszamy.
(r)

Jarmark Wielkanocny
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
22 marca uczniowie szkół podstawowych naszej gminy spotkali w Przysieku zaprosił w kwietniu mieszkańców województwa do
się w Zespole Szkól w Grucie na gminnym konkursie ortograficz- udziału w Jarmarku Wielkanocnym.
Głos Gruty
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Podczas Jarmarku odbędą się kiermasze, pokazy i konsultacje.
W programie jest również podsumowanie VI Wojewódzkiego
Konkursu Pisanek Wielkanocnych, do udziału w którym zaproszono dzieci, młodzież i dorosłych.
Do Konkursu Pisanek zgłoszone zostały prace z naszej gminy
wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół i Gminnego Centrum
Kultury.
Na zdjęciu prezentujemy pisanki wykonane przez Monikę
Chyłę i Magdalenę Głowacką z GCK.

Naszym twórcom życzymy sukcesu w artystycznej rywalizacji.
(r)

Pomogli najmłodszym

Duży karton nie pomieścił wszystkich zabawek dostarczonych
do Przedszkola Samorządowego w Mełnie. Inicjatywa Beaty
Chyły, pełniącej obowiązki dyrektora placówki, jej współpraca
z Firmą Omega, a konkretnie z Malwiną Skalik i Klaudią Ciapałą
zaowocowała tym, że maluchy mają więcej zabawek.
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za życzliwość
i zainteresowanie losami naszych wychowanków. Dzięki ofiarności
dobrych ludzi, takich jak Państwo, możliwa jest jeszcze lepsza
realizacja naszych zamierzeń i celów – napisała między innymi
B. Chyła w podziękowaniu.
Firma Omega zwróciła się do kilku przedsiębiorców o sponsoring dla naszego przedszkola. Wymieńmy darczyńców: Surimet
W. Biegański, Janex J. Nowakowski, Elektro-Trans W. Piątek,
P. Knieczyński, Metropolia-Satini, A. i R. Łuccy, Automet, Bartex
B. Gutowska, Test T. Wilczewski, Turbo-Wid M. Widomski,
M. Mikołajczak (Szyldy), HSM-Serwise R. Kowalska, R. Miazek
(Zakład Elektromechaniczny), El-Clima M. Juszczyński i Lady Bo
B. Jabłońska.
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy ludziom dobrego
serca.
(wil)

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego, widzimy leżącą
bez ruchu osobę, jesteśmy więc zobowiązani udzielić pierwszej
pomocy w zakresie, w jakim potrafimy.
W takiej sytuacji powinniśmy pamiętać o następujących
zasadach:
– w pierwszej kolejności prosimy głośno o pomoc kogoś, kto
przechodzi obok lub stoi i przygląda się
– zajmujemy się poszkodowanym, a druga osoba dzwoni na
numer ratunkowy
– jeśli jesteśmy sami dzwonimy natychmiast, dyspozytor
pokieruje naszymi działaniami
– do dyspozytora mówimy spokojnie i odpowiadamy ściśle na
jego pytania
– pamiętamy o własnym bezpieczeństwie
– zawsze powinniśmy używać środków ochrony osobistej
takich jak: rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania czy okulary ochronne.
O tym wszystkim, a także o wielu innych aspektach towarzyszących udzielaniu pierwszej pomocy 1 kwietnia w Przedszkolu
Samorządowym w Mełnie mówił ratownik medyczny, młodszy
ogniomistrz Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Arkadiusz
Lewandowski. Ponad dwugodzinne szkolenie, w którym udział
wzięli pracownicy przedszkola i Gminnego Centrum Kultury, obejmowało także część praktyczną.
Ratownik instruował i pokazywał, jak udzielić pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlakom w przypadku zatrzymania
czynności serca, utraty oddechu, zranienia, uderzenia, omdlenia i
zadławienia.

Była to ważna i potrzebna lekcja. Tym bardziej, że jak pokazują statystyki niemal 40 procent naszego społeczeństwa zupełnie nie wie, jak udzielić pierwszej pomocy, a drugie tyle ma
o tym mgliste pojęcie.
Tekst/foto: RAS

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Paragraf 1 artykułu 162 kk stanowi: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na

W Zespole Szkół w Grucie odbył się szkolny konkurs
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wzięło w nim udział
47 uczniów (28 z gimnazjum i 19 ze szkoły podstawowej).

Głos Gruty
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Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej – test wiedzy
o ruchu drogowym oraz praktycznej – rowerowy tor sprawnościowy.
Komisja konkursowa w składzie Mariusz Kurkus i Roman
Zadykowicz wyłoniła zwycięzców. Wśród gimnazjalistów
I miejsce zajął Mateusz Miąsko, II – Karol Waszewski, III – Dorian
Katarzyniak.
Uczniowie szkoły podstawowej rywalizowali w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt najlepsze
okazały się Malwina Jabłońska i Milena Leśniak, wśród chłopców
Szymon Rząca i Paweł Waszewski.
Wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Grucie w gminnym konkursie BRD, który odbył się
w gruckiej placówce. Zajęli w nim I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Kolejne miejsca przypadły szkołom w Słupie, Boguszewie,
Plemiętach i Nicwałdzie. Indywidualnie Szymon Rząca zajął
I miejsce, Sebastian Kubacki – II, Paweł Waszewski – III.
Drużyny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Grucie będą
reprezentowały naszą gminę w powiatowym konkursie BRD
w Łasinie.
Tekst/foto: Mariusz Kurkus

Informacja dla szóstoklasistów
Zespół Szkół w Grucie zaprasza wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych kontynuowaniem nauki w Gimnazjum w Grucie.
W ofercie szkoły na rok szkolny 2014/2015 jest klasa
o profilu sportowym, o profilu językowym z rozszerzonym językiem angielskim oraz klasa o profilu ogólnym.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu szkoły: 56 46831113.
Serdecznie zapraszamy

UWAGA PRZETARGI!
Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż:
I
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej
oznaczonej
nr 114/7 o pow. 1612 m2, zapisanej w KW nr TO1/00019222/9
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi''
- cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy 00/100) .
- wysokość wadium – 1.000 zł
2. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej
oznaczonej
nr 114/10 o pow. 1494 m2, zapisanej w KW nr TO1/00019222/9.
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi''
- cena wywoławcza wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy
tysiące złotych 00/100) .
- wysokość wadium – 1.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1100 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15
kwietnia 2014 r.
II
1. – lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym Mełno Cukrownia 6, pow. użytkowa 25,20 m2, położonego na działce nr 23/30
obręb Gruta zapisanej w KW nr TO1U/00037508/0
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”

cena wywoławcza wynosi 27.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) .
- wysokość wadium –1.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 900 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15
kwietnia 2014 r.
III
1. - nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej
w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 63/19 o pow. 700 m2 zapisanej w
KW nr 18714
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi''
- cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) )
- wysokość wadium –1.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1200 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15
kwietnia 2014 r.
IV
1. – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha zapisanej w KW nr
TO1U/00018644/6
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”
- działka przeznaczona pod zabudowę z prawomocną decyzją o
warunkach zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100). Do uzyskanej ceny ustalonej w przetargu będzie
naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
- wysokość wadium – 1.000, 00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1030 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15 kwietnia
2014 r.
V
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej
działkę nr 3/11 o pow. 0,0794 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019239/1
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”
- cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych
00/100) .
- wysokość wadium –500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1115 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15
kwietnia 2014 r.
VI
1. – lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym Mełno Cukrownia 6, pow. użytkowa 42,30 m2, położonego na działce nr 23/30
obręb Gruta zapisanej w KW nr TO1U/00037508/0
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”
- cena wywoławcza wynosi 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery
złotych 00/100) .
- wysokość wadium –1.500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 930 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie
do 15 kwietnia 2014 r.
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VII
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Nicwałdzie, stanowiącej
działkę nr 126 o pow. 0,3400 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018642/2
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”
- cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) .
- wysokość wadium –1.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1215 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15
kwietnia 2014 r.
VIII
1. – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca działkę nr 74 o pow. 1,1200 ha zapisanej w KW nr TO1U/00026601/2
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „rolnicza przestrzeń produkcyjna”
- cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100)
- wysokość wadium – 2.000, 00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 1000 w
Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie do 15 kwietnia
2014 r.

(jak Oliwia – przyp. RAS) i chodziłem do podstawówki na
Szwederowie w Bydgoszczy – wspominał przez chwilę sztangista. – Bardzo dużo trenowałem, chyba byłem ambitny...
Przypomnijmy, że w wieku 21 lat S. Zasada zdobył po raz
pierwszy mistrzostwo Polski, a mając dwa lata więcej na
Igrzyskach Olimpijskich w Seulu sięgnął po brązowy medal.
Poprosiłem, aby ciężarowiec stanął do zdjęcia obok pary
naszych zdolnych zawodników.
Przy okazji wypada wspomnieć o tym, że Klub Horyzont
obchodzić będzie w tym roku 10-lecie działalności. Wstępnie od
trenera Osucha usłyszałem, że zamierza zorganizować w Grucie
zawody pucharowe. – Na konkrety jeszcze za wcześnie, w tej
sprawie muszę porozmawiać z wójt Haliną Kowalkowską.
Tekst/foto: RAS

Wiosenny turniej mini piłki nożnej

Nasi młodzi ciężarowcy z tarczą!

W sobotnie południe 29 marca w Klubie Start w Grudziądzu
odbył się Turniej Młodzików do lat 15 (dziewczęta i chłopcy).
W zawodach udział wzięli reprezentanci 5 klubów z naszego
województwa (m.in.: Zawisza Bydgoszcz, Tarpan Mrocza).
Miło nam poinformować, że sztangiści z Klubu Horyzont
Mełno spisali się na medal! W grupie dziewcząt Oliwia
Średzińska (rok urodzenia 2001) zajęła I miejsce, w dwuboju
osiągnęła 107 kg. Natomiast startujący w kategorii wagowej do
77 kg Paweł Fabrykiewicz zdobył II miejsce (rwanie plus podrzut
207 kg).
Gratulujemy naszym zawodnikom, którzy tak świetnie zaprezentowali gminę Gruta w Grudziądzu. Gratulujemy trenerowi
Zenonowi Osuchowi, który podczas startów podopiecznych
niejednokrotnie swoim okrzykiem dodawał im sił.
Dzięki Z. Osuchowi udało mi się chwilę porozmawiać ze
Sławomirem Zasadą, byłym reprezentantem Polski w ciężarach,
obecnie trenerem bydgoskiej Zawiszy.
– Gdy zauważył mnie trener Antoni Konwiński miałem 13 lat

21 marca witając wiosnę rozpoczęliśmy sezon sportowy.
W wyjątkowo piękny dzień w SP w Nicwałdzie odbył się
Wiosenny turniej mini piłki nożnej. Turniej rozegrały klasy II i III
z wynikiem lepszym dla trzecioklasistów.
Klasy IV-VI rozegrały mecze osiągając następujące lokaty:
I m. kl. V, II – kl. VI, III kl. IV.
Wszystkim zawodnikom kibicowały szkolne koleżanki. Jednak nie wynik był najważniejszy, ale dobra zabawa i ruch na
powietrzu. Sezon uważamy za otwarty!
(Anna Barczak)

Strategia rozwoju gminy na lata 2014-2020
W sali narad urzędu gminy w Grucie we wtorek 8 kwietnia
odbyło się spotkanie poświęcone strategii rozwoju naszej gminy.
Naradę otworzyła wójt Halina Kowalkowska.
Następnie Jacek Wrzos, ekspert z Grudziądza, pilotujący
projekt budowania Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 20142020 w formie multimedialnej omówił założenia i główne składowe dokumentu.
Dokonał też porównania gminy Gruta z innymi gminami
powiatu grudziądzkiego miedzy innymi w takich dziedzinach jak
szkolnictwo, rolnictwo, drogi, turystyka i wypoczynek.
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Z inicjatywą wyszłam na zebraniu 25 marca – mówi
M. Taranowicz. – Pomysł był też wynikiem uczestnictwa w
projekcie „Dobre Klimaty”, gdzie poznałam zasady modelu
współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Na koniec spotkania została rozdana ankieta (za kilka dni
zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy Gruta),
którą należy wypełnić do końca kwietnia br.
(r)
Jedną z nich mówi o partnerstwie, które pokazuje jak wiele
korzyści można osiągnąć we wspólnym działaniu. Wstępnie
zadeklarowały się 23 osoby, przyszło 28, głównie dorośli, ale
nie zabrakło młodzieży i dzieci.
W Mełnie-ZZD po ciężkiej pracy było ognisko i kiełbaski.
Radość miały pomagające dzieci, frajdę mieli też i starsi.
Była kawa i słodycze.
– Pragnę podziękować mieszkańcom, którzy włączyli się do
prac porządkowych za ich chęci i zapał. Naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Zostały uporządkowane skwery,
posprzątany teren placu zabaw i wokół niego, chodnik,
zebraliśmy ziemię między ulicą a krawężnikiem,
uporządkowane zostały pobocza ulicy od Mełna-ZZD
– od strony Boguszewa – aż do krzyżówek w Mełnie-Cukrowni
– wylicza na koniec sołtys.
(r) Foto. MT

„O Finansach w Bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna z Gruty będzie realizowała
projekt „O finansach… w bibliotece” wspólnie z Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt finansuje
Narodowy Bank Polski. Ma on za zadanie poszerzenie wiedzy
na temat zagadnień ekonomicznych u osób powyżej 50. roku
życia, zamieszkujących na terenach wiejskich i w małych miastach. Projekt zakłada przeszkolenie 20 osób z terenu gminy
Gruta. Szkolenia poprowadzą Stanisław Kalinowski i Elżbieta
Polakowska-Lesińska, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne zakończone egzaminem i uzyskali certyfikat do przeprowadzania tego typu kursów.
Osoby 50+ chcące zapoznać się z tematami szkoleń zapraszamy do biblioteki w Grucie tel. 56 46 83 848.Pracownicy
Biblioteki udzielają szczegółowych informacji.
(r)

Młodzieżowy dyskurs

Mieszkańcy Mełna-ZZD
nie oglądają się na innych
Najpierw było zaproszenie do wspólnego sprzątania
Mełna-ZZD w dniu 29 marca.

8 kwietnia po południu w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Grucie miała miejsce nowatorska, pierwszy raz organizowana
akcja, jaką była debata oxfordzka.
Przyszło na nią 6 gimnazjalistek, które dyskutowały na temat
„Facebook – dozwolony od lat 20”. Uczestniczki według zasad
debaty oxfordzkiej podzieliły się na dwie grupy, stosownie do
kartek wylosowanych wcześniej – za i przeciw przewodniemu
tematowi.
Debatę rozpoczęła Elżbieta Polakowska-Lesińska, która była
marszałkiem debaty, pomagał jej sekretarz Anna Fabrykiewicz.
Następnie głos zabrał gość specjalny Natalia Zwolińska,
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studentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomicznym. Natalia przeczytała książkę prof. Leszka Balcerowicza
„Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” i na tej
podstawie przybliżyła postać Leszka Balcerowicza oraz pojęcie
wolności w szerokim kontekście.
Spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę, dyskusja była
ożywiona, a młodzież wykazała chęć ponownego spotkania się
na tego typu debacie.
(r)

Angielski w GCK cieszy się powodzeniem!

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl

Głos Gruty
-8-

